Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

5/2016

dátum:
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17. 05. 2016

Zápisnica OZ č. 5/2016
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 17. 05. 2016
v pamätnej izbe E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou so začiatkom o 13:00 h.
Prítomní:
Starosta obce :
Poslanci OZ :

Mgr. Anton Varecha
Ing. Miroslav Dočár
Miroslav Dorman
Mgr. Katarína Jantošová
Mgr. Janka Jurčová
Mgr. Katarína Chnapková
Dpt. Jozef Vavrica
Jozef Zborovan

Neprítomní poslanci OZ: Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík
Prednosta Obecného úradu: prítomný
Hlavný kontrolór: Ing. Marcel Nekoranec
Hostia a ostatní prítomní: viď prezenčná listina

Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ
Pridelenie obecného nájomného bytu č. 1259/1
Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Zapojenie sa obce do aktuálnych výziev
Príprav osláv 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucou
Úprava rozpočtu obce č. 4/2016
Rôzne
Interpelácie poslancov
Záver
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Ad. 1 Otvorenie
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, ktorá sa konala v priestoroch
pamätnej izby E. A. Cernana otvoril a viedol starosta obce Mgr. Anton Varecha. Privítal
poslancov a ostatných prítomných hostí na 5. schôdzi OZ v r. 2016.
Starosta obce predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza obecného
zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k navrhovanému programu žiaden
pozmeňujúci návrh, dal starosta obce o navrhovanom programe dnešnej schôdze obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr.
Katarína Chnapková, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2016-1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť piata schôdza OZ dňa 17. 05.
2016.

Ad. 2 Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie
Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Bc. Monika Perďochová
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a určení: Ing. Miroslav Dočár
Jozef Zborovan
Návrhová komisia: Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman
Nakoľko k daným návrhom na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu neboli
žiadne pripomienky dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr.
Katarína Chnapková, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2016-2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú komisiu.
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Ad. 3 Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ
Rok 2012
Uznesenie č. 4-4-2/2012
Obecné zastupiteľstvo
v berie na vedomie
žiadosť nájomcov bytového domu č.1259 o preriešenie a odsúhlasenie zateplenia
obecného nájomného domu 1259.
Pre posúdenie opodstatnenia zateplenia bytového domu, bude spracovaný odborne
spôsobilou osobou energetický posudok budovy.
A
Uznesenie č. 7-6-5/2012
v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Žiadosť obyvateľov bytového domu Vysoká nad Kysucou č. 1259 o opätovné
prešetrenie možnosti zateplenia tohto bytového domu.
Podanie správy: Žiadosť považujem za plne opodstatnenú. Do rozpočtu na tento kalendárny
rok ste schválili výmenu štyroch vchodových dverí. Momentálne prebieha verejné
obstarávanie.
Uznesenie č. 12-5-3/2012
v Obecné zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
žiadosť Pavla Halického, Vysoká nad Kysucou – Jedľovník 914, podporenú podpismi 9tich vlastníkov nehnuteľnosti, v osade „Predná Šatina“, o riešenie problému prístupovej
komunikácie k ich nehnuteľnostiam,
B) poveruje starostu obce
zvolať jednanie so všetkými dotknutými osobami.
A
Uznesenie č. 3-1-4/2014
v Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce začatím konania vo veci výmeny obecného
pozemku za pozemky vo vlastníctve p. Greguša, p. Masarika a p. Kubinca v časti obce
Jedľovník – Šatina.
Podanie správy: Prebehlo prvotné zameranie sporného „prístupu“ v teréne. Nakoľko však
novozameraná parcela svojou rozlohou nezodpovedá parcele, ktorá by zo strany obce mala
byť predmetom zámeny momentálne hľadáme možnosti riešenia, nakoľko zo strany pána
Greguša nie je vôľa vyčleniť zo sporného pozemku rozmerovo identickú plochu.
V napĺňaní uznesenia a v jednaniach budeme pokračovať.

UZNESENIE č. 6/2012 zo 13. 11. 2012:
Bod č. 8-18/2012
v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Pripomienka Jozefa Zborovana k využívaniu ihriska pri ZŠ E. A. Cernana.
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Podanie správy: I keď na obecnom zastupiteľstve dňa 15. 12. 2015 som Vás informoval
o vyriešení tohto problému, ostala však otvorená vec s poškodenými mantinelmi. Tie sú už
k dnešnému dňu vymenené spoločne i s novými lištami. Ihrisko s umelou trávou pri ZŠ
s MŠ E. A. Cernana je teda plné pripravené na využívanie.

Rok 2013
Uznesenie č. 7-2-8/2013
v Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce prejednať možnosť zriadenia vecného
bremena na spoluvlastnícky podiel p. Idy Chríbikovej.
Uznesenie č. 8/2015-3.2
v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena v prospech obce Vysoká
nad Kysucou ako vlastníka vodovodného potrubia), ktoré spočíva v povinnosti vlastníka
strpieť na pozemku vodovodné potrubie DN 100 v dĺžke 80,00 m s pásmom ochrany v
šírke 1,5 m od vonkajšieho južného pôdorysného okraja uloženého potrubia smerom do
vnútra pozemku a podzemnú šachtu o rozmere D2,3m x Š1,5m x H1,5m, čo predstavuje
výmeru 120,00 m2, za jednorazovú odplatu za vecné bremeno v celkovej výške 101,75 €
(slovom: jednostojeden euro a sedemdesiatpäť centov, čo je podiel 132/240 z celkovej
odplaty 185,00 € v zmysle vypracovaného znaleckého posudku.
Podanie správy: Pani Chríbiková s navrhovanou cenou nesúhlasí a odmietla podpísanie
Dohody o zriadení vecného bremena.

Rok 2014
Uznesenie č. 3-3-3/2014
v Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vstúpiť do jednania s p. Rudolfom
Masarikom vo veci výmeny pozemkov pod cyklotrasu.
Podanie správy: Uznesenie ostáva stále otvorené.
Uznesenie č. 4-1-7/2014
v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja pozemku pri bytovke ZŠ E. A.
Cernana č. p. 1708 za účelom výstavby dreveného prístrešku na osobné auto
s podmienkou prieskumu potencionálneho záujmu ostatných obyvateľov dvoch bytových
domov o rovnaké státie pre osobné autá a doloženia geometrického plánu.
Podanie správy: Návrhu, aby sme majiteľom bytov ponúkli na odpredaj plochu pri ZŠ s MŠ
E. A. Cernana s tým, že si na vlastné náklady budú môcť vybudovať garáže či odstavné
plochy, pričom ostane zachované vecné bremeno na podzemné i nadzemné vedenia
infraštruktúry sme sa doposiaľ nevenovali. Urobíme tak v najbližších dňoch.

Rok 2015
Uznesenie č. 6/2015-8.3
v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ing. Stanislava Kubinca a Mgr. Júlie
Kubincovej, bytom Makov 163, 023 56 Makov 023 56 a poveruje starostu obce vo
vedení ďalších jednaní za účelom odkúpenia predmetných pozemkov do vlastníctva obce.
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Podanie správy: Pán Kubinec nemá záujem o výmenu pozemkov, ale len odpredaj. Je
ochotný akceptovať odpredaj i na splátky.
Bod č. 9 Uznesenia č. 6/2015
v Pripomienka resp. podnet Jozefa Zborovana na osadenie toaliet pri farskom kostole
Podanie správy: Pripravil som cenový prieskum trhu na osadenie kontajnerových toaliet, ku
ktorým by bolo samozrejme nutné vybudovať potrebnú infraštruktúru. Bohužiaľ do
návrhu rozpočtu sa tento zámer zatiaľ nedostal, čo by som bol rád, aby sme vyriešili
úpravou počas nasledujúceho roka.

Rok 2016
Uznesenie 1/2015-6.2
v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou berie na vedomie žiadosť poslanca OZ
p. Dpt. Jozefa Vavricu, týkajúcej sa úpravy „Gajdicovského potoka“.
Podanie správy: Správcovi vodného toku bola zaslaná žiadosť (zverejnená i na obecnej
stránke v sekcii Listy starostu). Správcom prebehla i obhliadka. Malo by dôjsť
k prehĺbeniu v časti, kde sa samozrejme dostane bager, ale tou najviac inkrimovanou je
časť od pána Vavricu po pani Kubinovú.
Uznesenie 1/2015-6.4
v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou berie na vedomie žiadosť poslanca OZ
p. Ing. Miroslava Dočára, týkajúcej sa stavu verejného osvetlenia
Podanie správy: Od vznesenia pripomienky sme si spolu so zamestnancami obce dali tú
prácu a v podstate sme takmer každý večer vykonávali porovnanie časov zapínania
verejného osvetlenia. Tie časy sú úplne identické t.j. kedy sa zapne na Nižnom konci tak sa
zapne i v ústredí, pri škole čo na Nižnom Kelčove. Znamená to, že astronomické hodiny
máme absolútne zosynchronizované. Odsledovali sme si samozrejme i prechod svetlo – tma
a myslím si že to máme nastavené naozaj na hranu t.j. kedy začína šero tak sa verejné
osvetlenie zapne. Mám teda zato, že je to v poriadku.
K tomuto chcem ešte dodať, že aktuálne prebieha vypracovávanie svetlotechnickej štúdie
s riešime možnosť výmeny a doplnenie verejného osvetlenia formou dlhodobého
zazmluvnenia. Tento spôsob je však nutné riadne pripraviť, aby nedošlo k preplateniu
diela, resp, vyváženie koľko to bude stáť a čo zato budeme bolo čo najefektívnejšie.
Samozrejme, najlepšie by bolo aby bola ešte nejaká výzva na rekonštrukciu VO.
Uznesenie č. 2/2016-3.3
v V prípade zrušenia ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov, obecné
zastupiteľstvo schvaľuje preplácanie cestovných nákladov pre deti z Vyšného Kelčova.
Podanie správy: Ohľadom spresnenia celej veci mám stretnutie 24.5.2016. Sňáď pre
informáciu k dnešnému dňu sa do základnej školy v úspredí prihlásilo z Vyšného Kelčove
31 detí zo 69, ktoré mali do školy nastúpiť v septembri.
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Uznesenie č. 3.2/2016-2.4
v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh variantného riešenia č. 3 - uzatvorenie ZŠ s MŠ
E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov so zachovaním MŠ, výdajne jedla
pre dôchodcov a deti z MŠ a zachovanie telocvične v prevádzke.
Podanie správy: Dňa 2. 5. 2016 obec Vysoká nad Kysucou na základe uznesenia obecného
zastupiteľstva zaslala na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Žiadosť
o vyradenie elokovaných pracovísk zo siete z dôvodu ukončenia ich prevádzky vrátane
nutných príloh. Dňa 10. 05. 2016 bolo obci Vysoká nad Kysucou doručené Rozhodnutie
o zmene siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva vo
vyradení Elokovaného pracoviska, Vyšný Kelčov 658 ako súčasť Základnej školy
s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, Vysoká nad Kysucou zo siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky k 31. júlu 2016.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušilo konanie do 3. júna 2016
v prípade vyradenia školského klubu a školskej jedálne zo siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky. Tie totiž nie sú v zmysle zákona elokovanými pracoviskami, ale
v prípade školského klubu ide o školské výchovno-vzdelávacie zariadenie a v prípade
jedálne o zariadenie školského stravovania. V prípade školského klubu teda obec
spracovala novú žiadosť, ktorá bola zaslaná na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR dňa 11. 05. 2016. V prípade jedálne však nemôže dôjsť k jej vyradeniu zo siete,
ale k preklasifikovaniu na výdajňu stravy. Nastáva tu však problém, že rodičia neprihlásili
deti do materskej školy vo Vyšnom Kelčove a teda by bola výdajňa stravy absolútne
bezpredmetná. Momentálne prebieha záväzné zisťovanie, koľko detí bude navštevovať
materskú školu vo Vyšnom Kelčove a následne potom zaujmeme stanovisko či budeme
žiadať o vyradenie jedálne zo siete, alebo iba preklasifikovanie na výdajňu stravy. Musí sa
to však udiať najneskôr do 3. júna 2016, t.j. dokedy je konanie prerušené.
Uznesenie č. 3.2/2016-3.2
v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Mgr. Zuzany Skybíkovej, bytom
Vysoká nad Kysucou č. 1, 023 55 Vysoká nad Kysucou o opravu prístupovej cesty
a odvoz komunálneho odpadu.
Uznesenie č. 3.2/2016-3.2.1
v Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce o prerokovanie uvedenej žiadosti
s vedením mesta Turzovka s návrhom, že opravu cesty vykoná mesto Turzovka nakoľko
predmetná cesta sa nachádza v katastrálnom území mesta Turzovka, obec Vysoká nad
Kysucou bude zabezpečovať zimnú údržbu tejto cesty a vývoz komunálneho odpadu.
Podanie správy: V uvedenej veci som zatiaľ oficiálne nekonal, i keď s pánom primátorom
som už o tomto návrhu osobne hovoril.

Ostatné body uznesení považujem za splnené.

Strana 7 z 24 Zápisnica č. 5/2016

Potom vyzval starosta poslancov obecného zastupiteľstva na hlasovanie o uzneseniach
z predchádzajúcich schôdzí OZ.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr.
Katarína Chnapková, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2016-3
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ.

Ad.4 Pridelenie obecného nájomného bytu č. 1259/1
Starosta informoval o uvoľnení obecného nájomného bytu č. 1259/1 zo dňa 04. 04. 2016. Na
základe podaných žiadostí boli dňa 03. 05. 2016 oslovení potencionálni žiadatelia o byt, ktorých
obec evidovala. Na obec bola doručená aj jedna žiadosť o výmenu bytu.
Predseda Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva informoval o žiadostiach, ktoré
boli doručené Komisii a to: 1. žiadosť p. Trebulovej a p. Dediča,
2. žiadosť p. Štefánikovej.
Obe žiadosti boli komisiou prejednané. Komisia doporučuje pridelenie obecného nájomného
bytu p. Trebulovej a p. Dedičovi, pričom doporučuje uzavretie nájomnej zmluvy na 1 rok
s dopredu zaplateným nájomným za 6 mesiacov.
Starosta sa prikláňa k návrhu predsedu Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Poznám oboch mladých ľudí, poznám pomery v ich rodinách. Sú obyvateľmi našej obce. Je to
prísľubom toho, že budeme mať v obci mladý pár, ktorý si v budúcnosti môže založiť rodinu. Som
za, aby bol byt pridelený p. Trebulovej a p. Dedičovi.
Následne dal starosta hlasovať. Obecné zastupiteľstvo hlasovalo najskôr o žiadosti
p. Štefánikovej o výmenu jednoizbového bytu za dvojizbový byt.
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

nikto
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr.
Katarína Chnapková, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
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Uznesenie č. 5/2016-4.1
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Štefánikovej o výmenu jednoizbového bytu za
dvojizbový byt.
Potom obecné zastupiteľstvo hlasovalo o žiadosti p.Trebulovej a p. Dediča o pridelení obecného
nájomného bytu č. 1259/1.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr.
Katarína Chnapková, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2016-4.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Trebulovej a p. Dediča o pridelenie obecného
nájomného bytu č. 1259/1.

Ad.5 Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Starosta poznamenal, že správa o výsledku finančnej kontroly bola zaslaná poslancom obecného
zastupiteľstva elektronicky a následne prenechal slovo hlavnému kontrolórovi obce.
Hlavný kontrolór obce stručne zhrnul informácie zo správy a oboznámil poslancov s výsledkami
finančnej kontroly. Správa o výsledku finančnej kontroly je uvedená v prílohe.
Následne vyzval starosta poslancov obecného zastupiteľstva na hlasovanie o správach
z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr.
Katarína Chnapková, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2016-5
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
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Ad.6 Zapojenie sa obce do aktuálnych výziev

Prehľad žiadosti o dotáciu - v roku 2015:
č.

Poskytovateľ dotácie

Názov projektu

1.

Trenčiansky samosprávny kraj cezhraničná spolupráca SR-ČR

Objavujme Javorníky
Podaný: 20.01.2015

2.

Okresný úrad Žilina- žiadosť zo
ŠFRB a MDVaRR SR

3.

Nadácia Pontis

4.

Okresný úrad ŽilinaMinisterstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR

5.

Nadácia Pontis KIA

6.

Okresný úrad ŽilinaMinisterstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR

7.

Ministerstvo financií SR

8.

Nadácia Pontis KIA

9.

Úrad Vlády SR

Prestavba, prístavba
a nadstavba MŠ na
bytový dom s 16 b.j.
Podaný: 16.02.2015
Vybudovanie
bezbarierového
prístupu na ZS
Podaný: 18.02.2015
SO 02- Budova
telocvičnerekonštrukcia
priestorov pre potreby
MŠ
Podaný: 25.02.2015
Zbojnícka hudba
„Kyčera“
Podaný: 12.03.2015
Odstránenie
havarijného stavu ZŠ
s MŠ E. A.Cernana –
Rekonštr.
Hygienických
zariadení a WC –
dievčatá I. NP
Podaný: 26.03.2015
Výmena okien a dverí
na budove OcÚ
Podaný: 27.03.2015
Medzinárodný
futbalový turnaj obcí
s názvom „Vysoká“
Podaný: 31.03.2015
Výstavba
multifunkčného
ihriska pre deti
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Stav projektu
(úspešnosť neúspešnosť)
Projekt z časti úspešnýobec neprijala podmienky
a projekt odmietla
Projekt úspešný-práce sa
realizujú

Projekt úspešný-práce sú
ukončené

Projekt neúspešný

Projekt neúspešný

Projekt úspešný-práce sú
ukončené

Projekt z časti úspešnýpráce sú ukončené
Projekt neúspešný

Oznámenie zo dňa
2.9.2015 ako neúspešný
projekt, ktorý bol

a mládež v obci
Vysoká nad Kysucou
Podaný: 31.03.2015

10.

11.

Program Town TvinningEducation Audiovisual and
Culture Executíve Agency
Ministerstvo hospodárstva SR

12.

Nadácia pre detí Slovenska
GP: Športujem rád a bezpečne
2015

13.

Envirofond Bratislava

Európa pre občanov
(pódium a predajné
stánky)
Modernizácia
verejného osvetlenia
Podaný: 13.08.2015
Bavme sa cvičením
Podaný: 08.10.2015

Zateplenie
viacúčelovej budovy
so sídlom OcÚ

prehodnotený
a oznámením v októbri
bol vyhodnotený ako
úspešný – práce ukončené
máj 2016
Projekt úspešný-nákup
tovaru ukončený
Projekt neúspešný

Projekt neúspešný

Projekt neúspešný

Podaný: 09.10.2015

14.

Envirofond Bratislava

Zlepšenie kvality
ovzdušia v obci
Vysoká nad Kysucou

Projekt úspešný –
realizuje sa nákup
zametacieho vozidla

Zakúpenie zariadení
pre rozšírenie
separovaného zberu

Projekt neúspešný

Revitalizácia
priestranstva miest.
časti obce Vysoká
nad Kysucou

Projekt neúspešný

Kúpa osobného
motor. vozidla na
podporu
poskytovania
terénnej formy
sociálnej služby(s izotermickou a proti
sklzovou úpravou)

Projekt úspešný –
realizuje sa nákup vozidla

Podaný: 09.10.2015

15.

Envirofond Bratislava

Podaný: 09.10.2015

16.

Program obnovy dediny
Banská Bystrica
Podpora – Zelená dedina

Podaný: 29.10.2015

17.

MPSVaR SR

Podaný: 17.12.2015
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Prehľad žiadosti o dotáciu - v roku 2016 (k 11.05.2016):
č.

Poskytovateľ dotácie

1.

Fond na podporu umenia
Bratislava

2.

Systémy ITMS

3.

Okresný úrad ŽilinaMinisterstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR

4.

Okresný úrad Žilina-

Názov projektu

Stav projektu
(úspešnosť neúspešnosť)

Umenie Kysúc
Podaný: 02.02.2016
Cieľ: prezentácia domácich
a regionálnych folkloristov a
umelcov ľudovej hudby
Požadovaná dotácia:
12350,00 €
Spoluúčasť obce:
- 650,00 €
Náklady celkom:
- 13.000,00 €
Aktivácia
používateľského konta
ITMS 2014+.
Podaný: 09.02.2016
Cieľ: využívanie pri
činnostiach a úkonoch
spojených s komunikáciou
s Poskytovateľom
nenávratného finančného
príspevku prostredníctvom
ITMS
Odstránenie havarijného
stavu budovy ZŠ s MŠ
E.A. Cernana –
Rekonštrukcia podlahy
chodby I.NP
Podaný: 01.03.2016
Cieľ: zhotovenie epoxidovej
podlahy na chodbe I.NP
s výmenou rozvodov
ústredného kúrenia
a rozvodov vody
Požadovaná dotácia:
30.469,00 €
Spoluúčasť obce:
- 3.352,00 €
Náklady celkom:
- 33.821,00 €

Projekt neúspešný

Výstavba telocvične

Projekt nebol úspešný
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Žiadosť schválená

Projekt zatiaľ
nevyhodnotený

Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR

5.

Nadácia Pontis KIA Motors
Slovakia

6.

Ministerstvo financií SR

7.

Nadácia Pontis KIA Motors
Slovakia

Podaný: 04.03.2016
Cieľ: výstavba telocvične
pri ZŠ – oblúková hala
Požadovaná dotácia:
205.000,00 €
Spoluúčasť obce:
- 150.000,00 €
Náklady celkom:
- 355.000,00 €
Vybavenie dopravného
ihriska pri ZŠ s MŠ E.A.
Cerna
Podaný: 16.03.2016
Cieľ: nové označenie DI
čiarovaním a vybavenie DI
dopravnými prostriedkami
(bicykle, kolobežky...)
Požadovaná dotácia:
3.000,00 €
Spoluúčasť obce:
- 1.300,00 €
Náklady celkom:
- 4.300,00 €
Výmena okien a dverí na
budove OcÚ
Podaný: 30.03.2016
Cieľ: výmena okien a dverí
za účelom úspory energií
Požadovaná dotácia:
13.455,00 €
Spoluúčasť obce:
- 1.495,00 €
Náklady celkom:
- 14.950,00 €
WORKOUTOVÉ
IHRISKO
Podaný: 31.03.2016
Cieľ: príprava aktivít na
verejnoprospešné činnosti
zameranej na vytváranie
a zlepšovanie podmienok pre
rekreačno- športové aktivity
občanov
Požadovaná dotácia:
3.000,00 €
Spoluúčasť obce:
(34,15%) 1556,00 €
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Obec získala dotáciu
na vybavenie
telocvične vo výške
3.900, 00 €

Projekt neúspešný

Projekt zatiaľ
nevyhodnotený

Projekt neúspešný

8.

Nadácia Pontis KIA Motors
Slovakia

9.

Nadácia SLSP

Náklady celkom:
- 4556,00 €
UMENIE KYSÚC
„Kelčovské hody“
Podaný: 31.03.2016
Cieľ: Zrealizovanie
podujatia regionálneho
významu - prezentácia
domácich a regionálnych
folkloristov a umelcov
ľudovej hudby
Požadovaná dotácia:
3.000,00 €
Spoluúčasť obce:
- (19,31%) 718,00 €
Náklady celkom:
- 3.718,00 €
Matúšovske folklórne
slávnosti pre každého
Podaný: 25.04.2016
Cieľ: Zrealizovanie
podujatia regionálneho
významu - prezentácia
domácich a regionálnych
folkloristov a umelcov
ľudovej hudby
Požadovaná dotácia:
3572,50 €
Spoluúčasť obce:
- (50%) 3572,50 €
Náklady celkom:
- 7145,00 €

Projekt neúspešný

Projekt zatiaľ
nevyhodnotený

Po predstavení projektov starosta dal o zapojení sa obce do aktuálnych výziev hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr.
Katarína Chnapková, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2016-6
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zapojenie sa obce do aktuálnych výziev.
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Ad.7 Príprava osláv 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vysoká nad
Kysucou
Starosta bližšie priblížil podujatia, ktoré sa budú konať v súvislosti s oslavami 400. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucou. Prvým podujatím bude vernisáž p. Miroslava
Cipára, ktorá sa uskutoční 20. 05. 2015 v sále kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou.
Ďalším podujatím bude turistický pochod "Cesta na mesiac", ktorý organizuje OZ Voľný čas v
spolupráci s Obcou Vysoká nad Kysucou v mesiaci jún. Obec významne podporí relácia RTVS
"Naj dedinka Slovenska", do ktorej bola obec Vysoká nad Kysucou prihlásená. Relácia sa bude
natáčať v dňoch 10. 06. , 11. 06., 12. 06. 2016. Oslavy zavŕšia Matúšovské hodové slávnosti v
septembri s bohatým sprievodným programom.
Po predstavení podujatí súvisiacich s oslavami 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Vysoká nad Kysucou starosta vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby si pripravili návrhy
na ocenenie osobnosti obce do konania nasledujúceho obecného zastupiteľstva. Laureátom na
ocenenie môže byť žijúci občan obce alebo môže ísť aj o ocenenie in memoriam za zásluhy pre
obec. Návrhy poslancov budú následne prejednané kultúrnou komisiou.
Následne dal starosta hlasovať obecnému zastupiteľstvu o príprave osláv 400. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucou.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr.
Katarína Chnapková, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2016-7
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o príprave osláv 400. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucou.

Ad.8 Úprava rozpočtu obce č. 4/2016
Starosta obce oboznámil poslancov o stretnutí zo dňa 10. 05. 2016, ktoré sa konalo medzi
Komisiou výstavby a starostom obce za účelom zostavenia zoznamu aktuálneho stavu miestnych
komunikácii. Následne p. Vavrica predniesol pripravený zoznam aktuálneho stavu miestnych
komunikácií poslancom obecného zastupiteľstva, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Starosta následne poznamenal, že obec čaká na finančné prostriedky za projekty, ktoré sa
realizovali, následne sa pripravia cenové ponuky a začne sa verejné obstarávanie, aby sa mohli
začať opravy miestnych komunikácii. Potom otvoril diskusiu.
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Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Zdá sa mi, že tam niektoré cesty chýbajú. Hlavne cesta na Širokom moste oproti autobusovej
zastávky kde počas dažďov stojí voda.
Starosta obce
Inkriminovaný úsek bol opravený v jeseni 2015, kedy sa tam osadila odrážka.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Potom mi tam chýba cesta u p. Šamaja pri železnom moste.
Starosta obce
To je ale rodinný dvor, to majú na liste vlastníctva, takže sa jedná o súkromný a nie obecný
majetok.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Tiež je diera u rodinného domu p. Zborovana.
p. Jozef Zborovan, poslanec OZ
Riešenie tejto cesty je zatiaľ bezpredmetné nakoľko tu sa budú ešte pripájať na kanalizáciu.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
V prvom rade by som sa pustil do opravy komunikácie smerom k p. Paločkovej.
Starosta obce
Myslím si, že omnoho podstatnejšie sú cesty kde býva viac obyvateľov a sú v horšom stave. Na
toto musíme brať ohľad. Podľa mojich informácií na tejto komunikácii si budú majitelia
priľahlých nehnuteľností ešte riešiť ešte pripojenie na kanalizáciu.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Mohlo by sa prispieť na výstavbu cesty u Vojtkov, ako býva Kubala, Grušpier, nakoľko si cestu
budovali z vlastných zdrojov. Doporučujem to zahrnúť do zoznamu.
Tak isto by sa mohla upraviť cesta do Holazov, ide o prístup k jednému rodinnému domu a aj
cesta pri p. Ostružarovej.
Starosta obce
V prvom rade sa ani tak nejedná o cestu ako o vytvorenie prístupu, avšak po súkromnom
pozemku teda cez záhradu p. Kubalu. Súhlasím, aby sme poriešili všetky cesty a prístupy, ale
pasport sa robil z dôvodu stanovenia priorít v závislosti na množstve finančných prostriedkov.
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Opraviť by sa mala cesta u p. Turjakovej.
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Starosta obce
Cesta u p. Turiakovej nie je ani výmoľová ani tam nie je blato. S komisiou sme tú cestu prešli
a stanovisko komisie ste si práve vypočuli.
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Apelovala by som na opravu diery pod cintorínom.
Starosta obce
Nakoľko touto trasou plánujeme chodník v rámci pripravovanej vysprávky výtlkov sa pokúsime
tento vjazd opraviť. Nebudeme však momentálne riešiť nejakú nákladnú opravu celej zbernej
odrážky.
Následne starosta uzavrel tento bod do návrhu poradia opráv miestnych komunikácií a dal o ňom
hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr.
Katarína Chnapková, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2016-8.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh poradia opráv miestnych komunikácií.
Ďalšou časťou tohto bodu programu bola úprava rozpočtu obce č. 4/2016. Návrh na úpravu
rozpočtu predstavila hlavná účtovníčka. Návrh pozostáva z troch častí: rozpočtové opatrenie č. 2,
rozpočtové opatrenie č. 3, rozpočtové opatrenie č. 4. Rozpočtové opatrenie č. 2 a rozpočtové
opatrenie č. 3 spadajú do kompetencie starostu a rozpočtové opatrenie č. 4 podlieha schváleniu
obecného zastupiteľstva. Všetky tri rozpočtové opatrenia sú prílohou tejto zápisnice.
Starosta následne otvoril diskusiu.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Sú zahrnuté do rozpočtu aj záchody na cintoríne? Treba s tým počítať.
Starosta obce
Záchody nie sú zahrnuté v rozpočte. Je to v kompetencii obecného zastupiteľstva. Kontajnery by
boli v hodnote 6 000 - 7 000 €. Momentálne by na to prostriedky boli, ale v mesiacoch máj a jún
bude pokles príjmov, lebo bude znížená daň z príjmov FO.
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p. Jana Kubalová
Možnosťou ako vyčleniť peniaze na výstavbu záchodov na cintoríne by bolo chválenie rozpočtu
na začiatku roka s priamo vymedzenými prostriedkami na to.
Starosta obce
Súčasťou úpravy rozpočtu je i nákup mulčovača pre traktor Valtra. Momentálne nie sme schopní
realizovať vykosenie okolo miestnych komunikácií, nakoľko bubnová kosa je tak poruchová, že
sa s ňou ani nedá pracovať.

Starosta uzavrel diskusiu a dal hlasovať o rozpočtovom opatrení č. 2/2016 a č. 3/2016.

Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr.
Katarína Chnapková, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2016-8.2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2016 a č. 3/2016 .
Následne obecné zastupiteľstvo hlasovalo o úprave rozpočtu č. 4/2016 (rozpočtové opatrenie č.
4/2016).
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr.
Katarína Chnapková, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2016-8.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 4/2016 (rozpočtové opatrenie č. 4/2016).
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Ad.9 Rôzne
Starosta otvoril tento bod informáciami o realizovaných úpravách okolia kaplnky na Semeteši a
zároveň tlmočil pozvanie pána farára na posvätenie kaplnky, ktoré sa uskutoční 31. 05. 2016 o
16.00 h.
Následne informoval o zmene v spôsobe separovania odpadu od 01. 07. 2016.
Ďalej boli prejednané žiadosti obyvateľov obce.

Žiadosť p. Jaroslav Pán - o zrušenie veľkoobjemového kontajneru
Starosta vyzval p. Liska na prednesenie žiadosti p. Jaroslava Pána.
Starosta obce
Navrhujem odstrániť kontajner z Vrchrieky a Škradného a poskytnúť obyvateľom týchto častí
popolnice. Separovanie by malo byť aj na Vrchrieke aj v Škradnom.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Koľko je tam trvalo obývajúcich domov?
Starosta obce
Tri domy, ostatní sú chatári.
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Navrhujem spraviť analýzu, či sa nám oplatí dať ľuďom popolnice.
Prednosta obce
Ja by som odporúčal, aby p. Jaroslav Pán rozšíril svoju žiadosť o súhlasy majiteľov ďalších
nehnuteľností.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Navrhujem pripraviť do budúceho obecného zastupiteľstva náklady za vývoz.
Po uzavretí diskusie k tomuto bodu dal starosta hlasovať o žiadosti p. Jaroslava Pána.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr.
Katarína Chnapková, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto
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Uznesenie č. 5/2016-9.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jaroslava Pána. Obec dokončí už
realizovanú analýzu frekvenciu zvozu veľkoobjemových kontajnerov a listom vyzve majiteľov
nehnuteľností v miestnej časti Vrchrieka o zaujatie stanoviska k predmetnej žiadosti.

Návrh na úľavu platby za odpad pre obyvateľov miestnej časti Semeteš "U Dodulov"
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Chcela by som taktiež požiadať o úľavu na odpade pre ľudí na Semeteši. Tým, že je tam zberné
miesto odpadu, obyvatelia miestnej časti semeteš časť U Dodulov trpia.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Súhlasím s p. Chnapkovou, aby sa dala ľuďom na Semeteši úľava na odpade.
Starosta obce
Obec zašle žiadosť správnej rade TKO Semeteš o úľavu na odpade pre obyvateľov miestnej časti
Semeteš "U Dodulov".

Návrh na založenie spoločného zberného dvora
Starosta predniesol návrh na založenie spoločného zberného dvora. Išlo by o spoločný zberný
dvor vrátane kompostoviska v areáli TKO Semeteš pre obce patriace do Mikroregiónu Horné
Kysuce.
Následne poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali o zapojení sa obce Vysoká nad Kysucou do
spoločného projektu obcí Mikroregiónu Horné Kysuce na spoločný zámer - zberný dvor.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr.
Katarína Chnapková, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2016-9.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do spoločného
projektu obcí Mikroregiónu Horné Kysuce na spoločný zámer - zberný dvor.
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Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo o novej službe pre občanov obce Vysoká nad Kysucou
a to bezplatnom právnom poradenstve pre obyvateľov obce, ktoré bude poskytovať p. JUDr.
Peter Strapáč, PhD. každú prvú stredu v každom druhom mesiaci od júna od 16:00 hod. podľa
potreby v kancelárii prvého kontaktu na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Žiadosť p. Dedičovej - o opravu strechy
p. Jozef Zborovan, poslanec OZ
Ona mi to tam ukázala a preteká to tam. Je to tam zničené.
Starosta obce
Oprava strechy je možná, môže sa použiť existujúca krytina, len sa musia vymeniť dosky. Pani
Dedičová žiada o zápočet nájmu v hodnote 65 €, čo predstavuje cenu stropnej izolácie.
Ing. Marcel Nekoranec, hlavný kontrolór obce
V prípade zápočtu treba o tom najskôr upovedomiť obec, musí existovať nejaká zmluva, v
prípade samoopravy to treba vydokladovať.
Starosta obce
Ľahšie je teda opraviť strechu aj so zateplením.
Poslanci obecného zastupiteľstva potom hlasovali o žiadosti o opravu strechy aj so zateplením
stropu budovy SECON HAND p. Magdy Dedičovej.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr.
Katarína Chnapková, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2016-9.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o opravu strechy aj so zateplením stropu budovy
SECOND HAND p. Magdy Dedičovej.

Žiadosť p. Pekaríková - o podanie vyjadrenia
Starosta obce
Ide o majetkovo právne vysporiadanie v Závodí, kde to nie je všetko vysporiadané. Došlo ku
kúpe pozemkov p. Gabošom. Obec tu má dotknutý záujem, lebo isté parcely sú v užívaní obce,
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vedie cez ne chodník. Aby bolo jasné, ktoré parcely žiadateľka vysporiadava je nutné doložiť
geometrický plán.
Starosta vyzval poslancov obecného zastupiteľstva o hlasovanie žiadosti p. Pekaríkovej.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr.
Katarína Chnapková, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2016-9.4
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Pekaríkovej o podanie vyjadrenia
s podmienkou, že žiadateľka doloží geometrický plán.
Žiadosť p. Chromčáková - odvolanie za zaplatenie poplatku za komunálne odpady a
drobný stavebný odpad
Pani Daniela Kubicová predniesla žiadosť p. Chromčákovej.

Starosta obce
Informácia, že nebolo potrebné u Chromčákových odhŕňať sneh nie je pravdivá. Sneh sa u nich
odhŕňal na žiadosť p. Chromčáka, ktorý ma o to žiadal telefonicky
Následne vyzval starosta poslancov na hlasovanie o žiadosti p. Chromčákovej o odpustenie
poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

nikto
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr.
Katarína Chnapková, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto

Uznesenie č. 5/2016-9.5
Obecné zastupiteľstvo nechvaľuje žiadosť p. Chromčákovej o odpustenie poplatku za
komunálne odpady a drobný stavebný odpad.

Strana 22 z 24 Zápisnica č. 5/2016

Žiadosť ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou o vyradení neupotrebiteľného
majetku
Starosta obce
Je mi jasné, že škola by nevyraďovala veci, ktoré sa jej zídu. Žiadosť je kompletná.
Potom vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na hlasovanie o žiadosti ZŠ s MŠ E. A.
Cernana Vysoká nad Kysucou o vyradení neupotrebiteľného majetku.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr.
Katarína Chnapková, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2016-9.6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou o
vyradení neupotrebiteľného majetku.

Ad.10 Interpelácie poslancov
Starosta vyzval poslancov na vyjadrenia v prípade nejasností prípadne rôznych doplnení.
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Či by bolo možné vždy pred slávnosťou na Semeteši aspoň jednorázovo osadiť lavičky.
Starosta obce
Samozrejme toto vieme poriešiť.
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Chcela by som sa informovať ohľadom svetla u p. Ostružárovej.
Starosta obce
Viem, že to trvá naozaj dlho, ale bohužiaľ trošku nás „dostala“ dodávateľská spoločnosť,
u ktorej sme mali objednané žiarovky. Mrzí ma, že to dlho trvá. Ako náhle budeme mať žiarovky
svetlo a nie len toto, bude ihneď opravené.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Čo s verejným osvetlením, to čo sme už žiadali, ale nebolo to schválené.
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Starosta obce
Prebieha vypracovanie svetlo-technickej štúdie o výmene verejného osvetlenia formou
dlhodobého zazmluvnenia. Treba to pripraviť, aby nedošlo k preplateniu diela. Viete my nie sme
v situácii ako boli okolité obce či mesto, ktoré mali nefunkčné a zastaralé svietidla a rozvádzače.
My sme svietidla rekonštruovali v roku 2006. Akurát nie sú LED a nie sú na každom stĺpe. My
sme dokonca ani v minulosti osvetlenie nevypínali. Takže navrhujem byť v tomto prípade
rozvážny a neponáhľať sa iba kvôli tomu, že niekde už majú LED technológiu a my ju rýchlo
chceme tiež. Treba počkať na vypracovanie potrebných dokumentácií a cenových ponúk a nech
sa o nás „pobijú“. S našim počtom svietidiel sme pre každú spoločnosť veľmi zzaujímaví.
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Čo s opravou na hodinách na námestí, je na nich zlý čas.
Starosta obce
Trochu som na to pozabudol, ale už to mám poznačené.

Ad.11 Záver
Starosta obce
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia.
Dopracovali sme sa k záveru dnešnej schôdze. Chcem vám úprimne poďakovať za účasť na
dnešnej schôdzi OZ, za vašu podporu a pochopenie a za korektné jednanie.
Nasledujúce zastupiteľstvo obecného zastupiteľstva bude najneskôr do 15. 06. 2016, nakoľko
musíme dovtedy prijať všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi v obci.
Následne starosta obce piatu schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 2016 ukončil
o 17:00 hod.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta obecného úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Miroslav Dočár

.....................................

Jozef Zborovan

.....................................

Zapisovateľ:
Bc. Monika Perďochová

.....................................
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